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THƯ MỜI
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng kính mời Quý
Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
1. Thời gian khai mạc: 9 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,
Km 28, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
3. Thủ tục tham dự Đại hội:
Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự họp Đại hội vui lòng đem theo chứng
minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).
4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
- Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông vui lòng xem trên website của Công
ty www.ppc.evn.vn từ ngày 08/5/2022.
6. Đăng ký dự họp:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác
nhận việc tham dự họp Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 29/5/2022 qua điện thoại, email,
fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Km 28, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
- Email: hungnpsa@gmail.com - Fax: 02203 881338
- Điện thoại: 0969 570896 (gặp ông Hoàng Văn Phong - TP TCLĐ) ;
0913 521481 (gặp ông Nguyễn Gia Hùng - Phó TP TCLĐ).
Trân trọng./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, TCLĐ;
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8:00 Đón tiếp đại biểu
Khai mạc Đại hội:
- Chào cờ;
9:00
- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;
- Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.
9:05 - Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế Đại hội;
9:10 - Thông qua Thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Quy chế bầu cử.
Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự:
9:20 - Ban thư ký Đại hội;
- Ban kiểm phiếu.
9:30 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
9:35 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022
9:50 Báo cáo tài chính năm 2021
10:00 Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập
Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2021 của Ban kiểm soát;
10:10
Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.
10:20 Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2021
10:30 Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022
Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Đề xuất mức lương, thù lao
10:35
năm 2022.
Báo cáo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế
10:40
nội bộ về quản trị công ty; Các Tờ trình liên quan.
10:50 Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
Đại hội biểu quyết:
1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
2. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
3. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ
tức năm 2022;
4. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Dự kiến mức lương,
thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
5. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022;
6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
11:05
7. Thông qua báo cáo của HĐQT;
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
10. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề,
nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm
2022 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi
ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 được tổ chức, và
phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải
được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
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11:15 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm
kỳ 2021-2026.
11:20
1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT, BKS;
2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
3. Biểu quyết danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ bầu cử;
11:30 Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
11:45
Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt
11:50 Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội
11:55 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
12:00 Bế mạc, chào cờ
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QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
(sau đây gọi tắt là Đại hội).
Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ
đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành
Đại hội.
Điều 3. Cổ đông/Người được ủy quyền tham gia Đại hội có trách
nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham gia
dự Đại hội:
1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả
các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình
Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu
quyết.
2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc
họp;
c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện
tử;
Người trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể gửi Phiếu đăng
ký tham dự họp Đại hội đến Văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
trước ngày tổ chức Đại hội (gửi trực tiếp hay theo đường bưu điện hoặc Fax,
email). Trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải gửi kèm theo
giấy uỷ quyền quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mỗi cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi tham gia họp Đại hội
đồng cổ đông phải xuất trình: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân
(CMND/CCCD hay Hộ chiếu…) đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được
nhận Thẻ biểu quyết cùng bộ tài liệu Đại hội.
4. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nhiệt điện Phả
Lại sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo tài chính, báo cáo
của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, …
Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội
sẽ được thảo luận công khai.
5. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo
được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng
nội dung bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.
6. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực
hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền
tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách
nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã
tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
7. Nghiêm túc chấp hành Quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông,
tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ toạ Đại
hội.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra
tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.
1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Ban tổ
chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu
và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/Người được ủy quyền có đủ tư cách
tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm
tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ
đông tiếp nhận giấy tờ những người tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và
báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.
Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì
Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu
quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban
kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề
cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS).
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Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Thẻ biểu quyết sau khi đã biểu quyết
xong các nội dung, kiểm phiếu biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm
phiếu.
Mọi công việc kiểm tra và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban
kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm
về kết quả đó.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ toạ và Thư ký Đại hội:
1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội
gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT do chủ toạ Đại hội cử.
Ban thư ký Đại hội do chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết
thông qua.
2. Đoàn chủ toạ Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của
Đoàn chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh
ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Đoàn chủ toạ tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội
một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn
của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ toạ Đại
hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa
điểm khác nếu nhận thấy rằng:
a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở
diễn biến có trật tự của cuộc họp;
b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành
một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công
của chủ toạ Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong
Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ
đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công
ty.
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Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội
1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại
hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông
qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.
2. Việc ứng cử và đề cử để bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện
theo Điều lệ Công ty.
Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư
ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và
thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được gửi, lưu giữ theo quy định.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều
được thực hiện theo Điều lệ Công ty.
Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
do các cổ đông tự túc.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực để thực hiện công tác
chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại./.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ.

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Thủy
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QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-PPC ngày 18/03/2022 của Hội đồng
quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUY ĐỊNH:

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện
theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh
sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 25/04/2022) dưới đây gọi là
“Đại biểu”.
2. Phiếu biểu quyết: Các Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ
biểu quyết có dấu của công ty (kèm theo tài liệu Đại hội), trên Thẻ biểu quyết
có ghi mã cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được
tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện.
3. Nguyên tắc biểu quyết:
Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều
phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết.
4. Cách thức biểu quyết:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành,
Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.
4.1. Việc thông qua chương trình Đại hội, Quy chế đại hội, Thể lệ biểu
quyết, Quy chế bầu cử, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, miễn nhiệm,
danh sách ứng cử thành viên HĐQT/kiểm soát viên, dự thảo Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết chung.
Đoàn chủ tọa sẽ thống kê lại số cổ phần biểu quyết tán thành/số cổ phần biểu
quyết không tán thành và không có ý kiến.
4.2. Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng
cách các cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình vào những ô thích hợp tương

ứng với từng nội dung được ghi trong phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ
thu lại phiếu biểu quyết để kiểm đếm và công bố công khai tại Đại hội.
5. Phiếu không hợp lệ:
- Không theo mẫu quy định của Công ty;
- Không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn
một phương án cho một vấn đề biểu quyết.
6. Hiệu lực biểu quyết:
Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội
chỉ có giá trị khi có trên 51% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các
cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận. Riêng thông qua
sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ
của Công ty phải được từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các
cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.
7. Khiếu nại, thắc mắc:
Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ
tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội./.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thủy
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QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-PPC ngày 18/03/2022 của Hội đồng
quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUYẾT ĐỊNH:
Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với các nội dung như sau:
1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát
(BKS) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phải được thực hiện thông qua
hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát phiếu bầu cử, trên phiếu ghi
rõ tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, tổng số phiếu
biểu quyết, danh sách ứng viên HĐQT/BKS (có đóng dấu của Công ty phía
trên bên trái) do Công ty phát hành.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của
HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu
của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
4. Khi bầu cử, cổ đông có thể lựa chọn một trong hai cách:
Cách 1: Số phiếu bầu hết cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu “x” hoặc
“” vào cột “Số phiếu bầu”.
Cách 2: Ghi vào cột “Số phiếu bầu” số phiếu biểu quyết mà mình bầu
cho ứng cử viên.
Trường hợp do nhầm lẫn (trong khi chưa bỏ phiếu) thì người bầu thông
báo cho Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

1

5. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu:
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu
biểu quyết của cổ đông;
- Đánh dấu “x” hoặc “” (theo cách 1) hoặc ghi số phiếu bầu (theo
cách 2).
6. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường
hợp:
- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu có tên người ngoài danh sách ứng cử/đề cử đã được Đại hội
thông qua; ghi thêm những thông tin khác;
- Phiếu có tổng cộng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi
trên phiếu.
- Phiếu gạch xoá tên người ứng cử/đề cử.
7. Thành viên HĐQT/BKS chỉ trúng cử khi có trên 51% tổng số phiếu
biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu.
8. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy
định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc
bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải
chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết
quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại
cho Ban tổ chức Đại hội.
9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội,
Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm
phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thủy
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Hải
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Số:
Số:1858/BC-PPC
/BC-PPC

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông
thông qua;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
Căn cứ vào kế hoạch cung cấp điện và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng
Công ty phát điện 2 giao năm 2022;
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến Kế hoạch SXKD
năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021
STT

Chỉ tiêu

1

Sản lượng điện sản xuất
DC1
DC2
Sản lượng điện bán (EVN)
DC1
DC2
Tổng doanh thu
Doanh thu từ sản xuất điện
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động, sx khác
Tổng chi phí
Chi phí từ sản xuất điện
Chi phí hoạt động tài chính
Chi phí hoạt động, sx khác
Tổng lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận từ sản xuất điện
Lợi nhuận hoạt động tài chính
Lợi nhuận hoạt động, sx khác

2

3

4

5

Đơn vị
Triệu kWh
Triệu kWh
Triệu kWh
Triệu kWh
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng

Kế hoạch năm
2021
4.402,67
816,51
3.586,16
3.989,85
726,45
3.263,40
5.658,11
5.398,76
238,21
21,14
5.243,51
5.233,59
3,90
6,02
414,59
165,16
234,31
15,12

Thực hiện năm
2021
2.965,62
1.086,58
1.879,04
2.682,79
962,38
1.720,41
4.390,64
3.856,75
452,37
81,52
4.213,37
4.187,41
- 24,08
50,03
177,27
- 330,66
476,45
31,48

So sánh với
KH (%)
67,36
133,08
52,40
67,24
132,48
52,72
77,60
71,44
189,90
385,62
80,35
80,01
- 617,44
831,06
42,76
- 200,21
203,34
208,20

1. Tình hình sản xuất
Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng phương án vận hành sản
xuất trên cơ sở củng cố tốt các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất và đảm bảo
công suất phát tối đa khi hệ thống yêu cầu.
1

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chào giá và bám sát công tác thị trường
điện để đảm bảo các tổ máy phát theo huy động công suất của hệ thống điện. Tuy
nhiên, do diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, thêm vào đó là do các nhà máy
điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại dẫn đến thừa nguồn, các nhà
máy nhiệt điện than huy động tải thấp.
Phả Lại 1:
Dây chuyền 1 thiết bị xuống cấp nghiêm trọng, các thiết bị áp lực, hệ thống lọc
bụi tĩnh điện, hệ thống nghiền than, thùng nghiền, máy nghiền vv… đều đến thời điểm
cần thay thế.
Một số tháng đầu năm và các tháng mùa mưa giá điện thấp, hệ thống huy động
thấp ưu tiên huy động thủy điện. Đồng thời, chịu ảnh hưởng bởi sự cố phải dừng tổ
máy trong tháng 5 (sự cố mất điện phân đoan 2CA ngày 09/5 và sự cố MN 2B ngày
20/5. Giảm sản lượng khoảng 2,4 triệu kWh). Các tháng còn lại bám sát biểu đồ Qc, có
tháng phát vượt so với kế hoạch, tuy nhiên do sản lượng kế hoạch được giao ngay từ
đầu năm giao thấp.
Phả Lại 2:
Ảnh hưởng sự cố khối 6 ngày 16/3/2021, vì vậy khối 6 từ tháng 3 không phát
điện. Thời điểm hiện tại công tác khắc phục sự cố S6 đang trong quá trình thực hiện,
dự kiến tiến độ đưa tổ máy S6 vận hành trước 01/9/2022.
S5 đăng ký đại tu từ 01/10/2021, tuy nhiên theo nhu cầu của hệ thống nên tách ra
sửa chữa từ 15/10/2021 và lên khối vào ngày 13/12/2021.
Những yếu tố đã nêu trên tác động lớn đến sản lượng điện của Công ty không đạt
kế hoạch đề ra.
2. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận
Trong năm, Đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cân đối sử dụng dòng
tiền, thực hiện hiệu quả công tác xử lý và thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm, thực hiện
nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đúng hạn quy định.
Tổng doanh thu năm 2021 đạt 4.390,65 tỷ đồng bằng 77,60%/KH. Tổng chi phí
năm 2021 là 4.213,37 tỷ đồng bằng 80,35%/KH.
Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 117,27 tỷ đồng đạt 42,76% KH, trong đó,
lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện là - 330,66 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tài
chính đạt 476,45 tỷ đồng, bằng 203,34% so với kế hoạch.
Lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính:
- Ảnh hưởng sự cố khối 6 ngày 16/3/2021, vì vậy khối 6 từ tháng 3 không phát
điện kéo theo sản lượng Hợp đồng Phả Lại 2 bị cắt giảm.
- Khối 5 đăng ký đại tu từ 01/10/2021, tuy nhiên theo nhu cầu của hệ thống nên
tách sửa chữa ngày 15/10/2021 và lên khối vào ngày 13/12/2021.
Tuy nhiên, công tác tài chính của Công ty có những khó khăn như: giá trị hàng
tồn kho lớn gây ứ đọng vốn; chi phí nhiên liệu, thuế tài nguyên và chi phí dịch vụ mua
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ngoài đều tăng; nhu cầu về vốn để Công ty thực hiện các Dự án môi trường hai dây
chuyền là rất lớn, đồng thời phát sinh thêm chi phí khắc phục sự cố S6.
3. Đầu tư tài chính
Đầu tư tài chính Đầu tư ngắn hạn: Bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các tổ
chức tín dụng. Đến ngày 31/12/2021 số tiền gửi từ 3 tháng đến 12 tháng là 1.115 tỷ
đồng và nhận lãi từ các hợp đồng tiền gửi là: 46,93 tỷ đồng. Khoản tiền cho GENCO 2
huy động vốn là: 188,16 tỷ đồng (ngắn hạn)Trong năm 2021, EVN đã trả nợ toàn bộ
khoản huy động vốn từ PPC với số tiền là: 175 tỷ đồng. PPC nhận lãi từ các khoản cho
vay 23,25 tỷ đồng.
Đầu tư dài hạn: Các khoản đầu tư dài hạn đến 31/12/2021 tổng giá trị đầu tư góp
vốn vào các dự án điện là: 2.535,9 tỷ đồng. Trong năm 2021, PPC nhận được cổ tức
của các khoản đầu tư dài hạn này là: 382,19 tỷ đồng.
Kế hoạch dòng tiền: Hàng tháng, hàng tuần Công ty cân đối và sử dụng nguồn
tiền có hiệu quả đảm bảo vốn kịp thời, đầy đủ phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản
tiền nhàn rỗi, PPC thực hiện mời các Tổ chức tín dụng gửi bản chào lãi suất và lựa
chọn gửi tiền tại các Tổ chức tín dụng có uy tín và lãi suất cạnh tranh để tăng lợi nhuận
cho công ty.
4. Công tác sửa chữa lớn
Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021, với giá trị kế hoạch là 432 tỷ đồng và các công
trình sửa chữa thường xuyên.
Công tác đại tu khối 5 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên thực hiện chuyển
tiếp từ năm 2020 sang năm 2021, công tác sửa chữa tổ máy S5 đã hoàn thành và lên
khối vào ngày 13/12/2021. Giá trị sửa chữa lớn thực hiện năm 2021 là 382,22 tỷ đồng.
Công tác sửa chữa thường xuyên chủ động trong lập lịch bảo dưỡng, kiểm tra
thiết bị tận dụng thời gian huy động thấp đăng ký tách thiết bị để tổ chức kiểm tra, bảo
trì sẵn sàng cho các đợt cao điểm được huy động.
Đối với sửa chữa khắc phục sự cố S6, gói thầu “Sửa chữa khắc phục sự cố
Tuabin-máy phát S6 dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”, hiện tại đang
trong quá trình lựa chọn nhà thầu. PPC sẽ nỗ lực cao nhất trong việc thực hiện lựa
chọn nhà thầu, tổ chức triển khai thi công: làm việc thêm giờ (kể cả các ngày nghỉ,
ngày lễ), liên tục bản sát quá trình triển khai các công việc để kịp thời phát hiện và xử
lý các vướng mắc (nếu có) để đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ công tác sửa
chữa, khắc phục tuabin máy phát S6.
6. Công tác thị trường điện
Công tác thị trường điện phối hợp chặt chẽ với công tác sản xuất, lập kế hoạch
vận hành theo thị trường phù hợp với tình trạng thiết bị và xu thế thị trường. Áp dụng
tốt ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phân tích thị trường, tính toán tối
ưu và kịp thời cảnh báo sản lượng Qdu cho vận hành.
Chiến lược chào giá phù hợp trong giai đoạn khó khăn là ưu tiên bám lưới trên
Qc để duy trì vận hành ổn định và đảm bảo doanh thu đủ bù cho chi phí của hai dây
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chuyền, các tổ máy dự phòng tốt, khởi động thành công, giúp mang lại doanh thu CfD
đáng kể.
7. Công tác tổ chức, lao động
Nhằm thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp định biên, mô hình tổ chức theo đúng mô
hình tổ chức và định biên lao động đã được EVN và EVNGENCO2 thông qua. Năm
2021, Công ty đã lập kế hoạch và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo tiến độ
thực hiện định biên lao động được giao. Đến nay về cơ bản, cơ cấu tổ chức và định
biên của Công ty đã dần đảm bảo được kế hoạch và mục tiêu đặt ra. Tính đến hết
31/12/2021, Công ty đã đạt kế hoạch lao động theo định biên được giao là 838 lao
động. Tuy nhiên, chỉ tiêu năng suất lao động theo sản lượng điện sản xuất chưa đạt,
nguyên nhân do sản lượng điện sản xuất không đạt kế hoạch như đã nêu ở trên.
Năm 2021, Công ty đã cơ bản đảm bảo tiền lương và việc làm cho người lao
động. Các chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động được thực hiện đúng theo
quy định và theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm của công ty.
Các chế độ, chính sách liên quan đến lao động như: chế độ bảo hiểm xã hội, thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.…của người lao động được đảm bảo thực hiện đúng
theo quy định của pháp luật hiện hành và thỏa ước lao động tập thể.
8. Chuyển đổi số
Năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu
quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh
vực hoạt động của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực lý thuật sản xuất. Hiện, Công ty
đang tiến hành thủ tục mời đơn vị tư vấn có đủ năng lực chuyên môn lập báo cáo
nghiên cứu khả thi đối với 02 công trình dự kiến áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực
sản xuất làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư: Công trình: Cải tạo trạm bơm sản
xuất, cứu hỏa Dây chuyền 1 sang trạm không người trực sử dụng công nghệ điều khiển
số thay thế công nghệ Analog; Công trình: Nâng cấp hệ thống điều khiển băng tải than
Dây chuyền 1 từ Analog sang điều khiển số, giám sát thông minh. Năm 2021 Công ty
hiện đã triển khai phân tích RCM xong 05 hệ thống (năm 2020 là 03 hệ thống). Triển
khai xây dựng cây thư mục thiết bị Pmiss, kết thúc năm 2021 đã đạt được lượng nhập
dữ liệu là 34.107 hệ thống/thiết bị, đánh giá dữ liệu nhập đạt 85%/90% = 94.44%.
Sử dụng phần mềm D-office cũng như các phần mềm ứng dụng khác trong công
việc, tăng cường áp dụng chữ ký số, áp dụng hóa đơn điện tử, hạn chế sử dụng văn bản
giấy trong nội bộ công ty, khuyến khích toàn thể người lao động sáng tạo, sáng kiến,
áp dụng công nghệ khoa học vào lao động sản xuất,...
9. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Về công tác phòng chống dịch, Covid-19, Công ty đã thành lập ban chỉ đạo, phối
hợp với các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN và
EVNGENCO2 trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó:
+ Tăng cường công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc, rà soát dịch tễ cho
toàn thể CBCNV. Xây dựng phương án làm việc từ xa, họp trực tuyến... đồng thời hệ
thống truyền hình trực tuyến, hệ thống D-Office, và các hệ thống phần mềm dùng
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chung đã đóng góp vai trò quan trọng giúp cho các hoạt động của Công ty được thông
suốt.
+ Xây dựng và thực hiện tốt các kịch bản, các phương án đảm bảo các hoạt động
trong tất các khâu sản xuất điện. Chủ động phương án đảm bảo nhiên liệu, vật tư thiết
bị cho sản xuất.
II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Nhận định năm 2022 sẽ là một năm nhiều khó khăn, thách thức như:
1. Vận hành và sản xuất
Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời điều kiện thời tiết tự
nhiên, đặc biệt sự ảnh hưởng tăng lên của nhiệt độ nước tuần hoàn làm mát bình ngưng
và thay đổi đặc tính kỹ thuật của than đốt lò, tác động đến hiệu suất nhiệt của tổ máy
và làm ảnh hưởng đến quá trình cháy nhiên liệu trong buồng đốt và hiệu quả truyền
nhiệt.
Sự cố S6 mất phương thức, tác động không nhỏ khả năng sản xuất kinh doanh
của Công ty.
2. Tình trạng thiết bị
DC1 đã hết đời sống KTKT, Thiết bị DC1 xuống cấp nghiêm trọng, các ống áp
lực lò hơi mòn mỏng cần được quan tâm để giảm suất sự cố, HT khử bụi tĩnh điện hư
hỏng;
3. Cơ cấu lao động
Độ tuổi bình quân lao động của Công ty hiện nay là 46 tuổi, đang ở mức cao so
với các nhà máy điện trong ngành.Trong năm 2021, ngoài 12 người nghỉ hưu theo kế
hoạch, còn có 250 người đủ điều kiện nghỉ hưu (đang làm việc tại các chức danh trong
dây chuyền sản xuất) chiếm tỷ lệ 31,3% số LĐ toàn công ty. Số LĐ này có thể nghỉ
hưu bất cứ thời điểm nào nên gây khó khăn cho Công ty trong việc chủ động đào tạo,
bố trí sắp xếp và tuyển dụng lao động thay thế.
Với nhận định, đánh giá tình hình như trên, căn cứ vào kế hoạch cung cấp điện
và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng Công ty phát điện 2 giao năm 2022 và tình
hình thực tế thiết bị, trên cơ sở sử dụng tối đa có thể năng lực các tổ máy, Công ty cổ
phần nhiệt điện Phả Lại dự kiến một số chỉ tiêu chính chính Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2022 như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
1.1. Sản lượng điện
- Điện năng sản xuất

: 4.043,02 triệu kWh.

Trong đó:

+ Dây chuyền 1

: 1.542,31 triệu kWh

+ Dây chuyền 2

: 2.500,70 triệu kWh

- Điện năng bán cho EVN

: 3.647,84 triệu kWh.

Trong đó:

: 1.372,20 triệu kWh

+ Dây chuyền 1
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+ Dây chuyền 2
1.2. Kế hoạch sửa chữa lớn

: 2.275,64 triệu kWh
: 464,95 tỷ đồng (đã thực hiện triết giảm

20%)
1.3. Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định: 356,595 tỷ đồng
1.4. Tổng doanh thu và lợi nhuận
- Doanh thu

: 5.427,60

tỷ đồng

- Chi phí

: 5.149,75

tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế

: 277,85

tỷ đồng

(Đã bao gồm phấn đấu tiết giảm 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, bằng tiền
khác, tiết giảm 20% chi phí sửa chữa lớn và phấn đấu tiết kiệm chi phí để đảm bảo
hoạt động SXKD điện không bị lỗ).
1.5. Cổ tức: 6% vốn điều lệ
2. Một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Công tác vận hành và quản lý thiết bị
Công ty xác định tập trung tối đa nguồn lực vào việc sửa chữa tuabin-máy phát 6
Tận dụng thời gian ngừng dự phòng tổ máy nhiều, thời gian tiểu tu các khối triển
khai vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị nhằm tăng độ tin cậy.
Trong vận hành để đảm bảo ổn định tổ máy đáp ứng yêu cầu thay đổi tải liên
tục của thị trường, Công ty ưu tiên tính tin cậy, ổn định vận hành, vì vậy việc thực hiện
nhằm giảm các chỉ tiêu KTKT rất hạn chế
Nâng cao chất lượng kỷ luật vận hành và ý thực kỷ luật lao động. Tăng cường
kiểm tra thiết bị trong quá trình làm việc để kịp thời phát hiện những hư hỏng của thiết
bị có thể gây ra sự cố.
2.2. Thị trường điện
Phải đảm bảo tiêu chí chỉ phát điện khi bán có lãi hoặc thấp nhất là đủ chi phí
biến đổi thực tế, không để phát sinh sản lượng điện phát thừa không có thu hoặc bị
phạt do không đủ sản lượng theo bản chào.
Tổ máy S6 sự cố kéo dài, bị điều chỉnh Qc về thực phát khi phát dưới Qc. Tổ
máy S5 có chi phí giá thành thấp, có mức cạnh tranh tốt trên thị trường điện. Chiến
lược chào giá là ưu tiên bám lưới đảm bảo an toàn thiết bị, duy trì vận hành liên tục.
Tùy theo diễn biến giá thị trường điện có thể chào bám lưới cao hơn Qc trong phạm vi
đảm bảo doanh thu không nhỏ hơn chi phí.
2.3. Công tác tổ chức lao động
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức lao động là sắp xếp
mô hình quản lý và định biên lao động đã được phê duyệt, không gây sáo trộn cho
người lao động và ổn định mọi hoạt động của Công ty.
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chức danh
đối với lực lượng vận hành và chuyên môn nghiệp vụ đối với các phòng ban, chức
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năng. Rà soát lại các bài giảng, đề thi nâng bậc, giữ bậc của đội ngũ công nhân, đảm
bảo đánh giá được năng lực nhưng không gây áp lực lớn cho người lao động.
Tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên dụng
trong việc quản lý và đánh giá lao động.
Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, đảm
bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật.
2.4. Công tác tài chính
Tăng cường quản lý các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
Hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định trong công tác hoạt động tài chính để
đồng bộ hoá với các quy định của các cấp;
Tiếp tục quan tâm đến các khoản đầu tư ngắn, trung và dài hạn đảm an toàn và
hiệu quả;
2.5. Giải pháp mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị
Tập trung việc thực hiện đấu thầu các gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ
nhân công phục vụ đại tu các danh mục SCL đảm bảo đúng tiến độ, đã được phê
duyệt.
Triển khai kịp thời việc mua sắm vật tư phục vụ sản xuất thường xuyên theo
đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu.
Tăng cường công tác quản lý kho tuân thủ các quy định hiện hành. Tiếp tục thực
hiện việc thanh lý hàng tồn kho kém phẩm chất và lỗi thời không sử dụng được để thu
hồi vốn. Khai thác tối đa thiết bị, vật tư tồn kho để sử dụng có hiệu quả.
Kiểm soát chặt chẽ các yêu cầu mua sắm hàng hoá của các đơn vị, đối chiếu tồn
kho, không mua khi hàng hóa vẫn có tồn kho và công tác cung cấp than phục vụ sản
xuất phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo Hợp đồng của năm 2022.
2.6. Công tác khác
Để sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 Công ty
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể như:
- Đảm bảo tiêm đủ Vacxin covid cho người lao động.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các công tác trong phòng dịch, yêu cầu mọi người
đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, hạn chế các cuộc họp tăng
cường họp trực tuyến, không tụ tập vv…
Duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, đảm bảo các hoạt động
của Công ty phát triển cả về tinh thần và vật chất, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
III. Kết luận
Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với Công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự
kiến đều không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt
nhất có thể kế hoạch SXKD năm 2021.
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Công tác quản trị, điều hành của Công ty phù hợp với diễn biến trong sản xuất
kinh doanh; trách nhiệm của người lao động được nâng cao, luôn phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao; sự quan tâm của Tổng công ty phát điện 2 và các cấp sát
sao hơn.
Dự kiến năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với PPC, khắc những tồn tại
của năm 2021, Ban điều hành Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT (thay B/C);
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, KHVT.

Vũ Xuân Dũng
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CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT
Số:
Số: 21/BC-PPC
/BC-PPC

Hải
HảiDương,
Dương,ngày
ngày06
25tháng
tháng54năm
năm2022
2022

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
(sau đây gọi tắt là “Công ty”);
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty;
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (sau đây được viết tắt là
“BKS”) được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
BKS Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả
hoạt động của BKS tại Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:
Báo cáo được xây dựng trên cơ sở kiểm soát trực tiếp hoạt động sản xuất kinh
doanh (sau đây được viết tắt là “SXKD”) tại Công ty, soát xét báo cáo tài chính đã
được kiểm toán. Tổng hợp các báo cáo liên quan, kiểm tra chọn mẫu chứng từ kế
toán, kiểm tra đối chiếu các báo cáo nhập xuất tồn vật tư, kiểm tra chọn mẫu hồ sơ
quyết toán các công trình sửa chữa lớn (sau đây được viết tắt là “SCL”) hoàn thành
trong năm 2021.
1. Nội dung kiểm soát
Giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị (sau đây được
viết tắt là “HĐQT”). Tổng Giám đốc, việc thực hiện nhiệm vụ do đại hội đồng cổ
đông (sau đây được viết tắt là “ĐHĐCĐ”) giao, việc thực hiện Nghị quyết HĐQT đối
với Ban điều hành (sau đây được viết tắt là “BĐH”).
Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản,
hiệu quả đầu tư vốn; Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính - kế
toán.
Thông qua hoạt động kiểm soát phát hiện ra các tồn tại, sai sót để kiến nghị với
1

BĐH chấn chỉnh công tác điều hành hoạt động SXKD, công tác quản lý tài chính kế
toán của Công ty và đề xuất những kiến nghị để khắc phục những tồn tại được phát
hiện thông qua kiểm soát; Đảm bảo các nguồn lực của Công ty được sử dụng tiết
kiệm mang lại hiệu quả cao nhất.
Thực hiện các khuyến nghị của BKS các lần trước.
2. Phạm vi, giới hạn và thời gian kiểm soát
2.1. Phạm vi kiểm soát
Thời kỳ được kiểm soát năm 2021.
2.2. Giới hạn kiểm soát
BKS khi thực hiện kiểm soát tại Công ty giới hạn kiểm soát như sau:
BKS đã chứng kiến kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm kê tiền mặt, kiểm kê
vật tư hàng hóa tồn kho (chọn mẫu), kiểm soát các bản đối chiếu công nợ phải thu,
phải trả tại thời điểm 31/12/2021; Không đối chiếu, xác minh hoá đơn mua vật tư,
dịch vụ, nợ phải thu, phải trả với các đơn vị và cá nhân liên quan.
2.3. Thời gian kiểm soát
Trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021 ngoài công việc kiểm soát
chuyên trách tại Công ty thực hiện theo quy chế, BKS đã thực hiện 03 cuộc kiểm soát
trực tiếp tại Công ty: (i) kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020
trình ĐHĐCĐ năm 2021, (ii) kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo
Nghị quyết của ĐHĐCĐ giai đoạn 09 tháng đầu năm 2021, (iii) kiểm tra công tác lựa
chọn nhà thầu (sau đây được viết tắt là “LCNT”), hợp đồng và thực hiện hợp đồng;
soát xét báo cáo tài chính cho năm kết thúc 31/12/2021.
Kiểm soát tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 do ĐHĐCĐ giao từ
ngày 23/4/2021 đến 26/5/2022 tại trụ sở Công ty.
3. Căn cứ kiểm soát
Luật Kế toán, các văn bản pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, điều
lệ của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
Báo cáo kiểm soát được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm soát, biên bản xác
nhận số liệu và tình hình thực hiện công việc kiểm soát của các thành viên BKS. Báo
cáo tài chính giữa niên độ (Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV, Báo cáo tài chính Bán
niên) và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH
KPMG tại Thành phố Hố Chí Minh, Việt Nam.
4. Về tính đúng đắn trung thực của Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, ngoại trừ phạm vi và giới hạn của
BKS xét trên phương diện trọng yếu đã phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh tại
Công ty.
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PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS
1.1. Cơ cấu thành viên BKS
BKS của Công ty trong năm 2021 cụ thể như sau:
Ông Ngô Nguyên Đồng Trưởng BKS (từ ngày 01/10/2021)
Thành viên (từ ngày 23/4/2021 đến ngày 30/9/2021)
Ông Trần Anh Duy
Trưởng BKS (từ ngày 23/4/2021 - ngày 30/9/2021)
Thành viên (từ ngày 01/10/2021)
Ông Nguyễn Quang Huy Trưởng BKS (đến ngày 23/4/2021)
Ông Quách Vĩnh Bình
Thành viên (từ ngày 23/4/2021)
Ông Hồ Trung Thành
Thành viên (đến ngày 23/4/2021)
Bà Hồ Trần Diệu Luynh Thành viên (đến ngày 23/4/2021)

I.

Hoạt động của BKS trong năm
Hoạt động của BKS luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật cũng như
các quy định của Công ty.
Định kỳ, BKS họp thông qua các nội dung biên bản kiểm soát của Công ty.
Trong quá trình làm việc, do tính chất công việc và khoảng cách địa lý, BKS thường
xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để các hoạt
động được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2021 BKS đã
thực hiện các công việc cụ thể như sau:
- Lập báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020, báo cáo ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021;
- Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tổ chức các cuộc họp BKS định kỳ để đánh giá các hoạt động của Công ty
bao gồm: hoạt động của HĐQT, BĐH; thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả
năm, có các ý kiến nhận xét và kiến nghị đối với Công ty về tình hình SXKD và các
hoạt động khác;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH Công ty một cách độc lập khách quan;
- Giám sát BĐH trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT đã thông qua;
- Phối hợp đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán giữa kỳ và
kết thúc năm;
- Trưởng BKS chuyên trách làm việc tại Công ty thường xuyên kiểm tra sổ sách,
chứng từ kế toán các nghiệp vụ kinh kế phát sinh;
- Đại diện BKS tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban tuần,
tháng các cuộc họp khác có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư xây dựng. Tại
1.2.
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cuộc họp, đại diện BKS tham gia ý kiến đối với Lãnh đạo Công ty để chỉ đạo các hoạt
động đảm bảo lợi ích cho Công ty cũng như lợi ích của cổ đông.
II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT
2.1. Giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện
nhiệm vụ năm 2021 do ĐHĐCĐ giao
2.1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ
Năm 2021, HĐQT Công ty đã ban hành 24 Nghị quyết. Các Nghị quyết đều
được ủy viên HĐQT tham gia biểu quyết đầy đủ; Nghị quyết ban hành kịp thời, phù
hợp với nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao và đều được xin ý kiến bằng văn bản và được
đồng thuận cao với ý kiến biểu quyết tán thành, cụ thể:
TT Số và ký hiệu Nghị
quyết/Quyết định
1

198/NQ-PPC

2

199/NQ-PPC

3

200/NQ-PPC

4

201/NQ-PPC

5

202/NQ-PPC

6

203/NQ-PPC

7

204/NQ-PPC

8
9

205/NQ-PPC
206/NQ-PPC

10

207/NQ-PPC

11

208/NQ-PPC

12

209/NQ-PPC

Ngày ban
hành

Trích yếu nội dung

20/01/2021 Chốt thời gian, địa điểm tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021
22/02/2021 Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
lần 2 năm 2020
22/02/2021 Thông qua nội dung trình
ĐHĐCĐ năm 2021
01/3/2021 Thông qua nội dung trình
ĐHĐCĐ năm 2021
02/3/2021 Thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm
2021
17/3/2021 Kéo dài thời gian giữ chức vụ
quản lý
30/3/2021 Chấp thuận kéo dài thời gian
giữ chức vụ quản lý
22/4/2021 Bố trí, sắp xếp cán bộ
23/4/2021 Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm
kỳ 2021 - 2026
28/4/2021 Trả cổ tức năm 2020 lần 3
bằng tiền mặt
01/6/2021 Ký hợp đồng kiểm toán năm
2021
23/6/2021 Trả cổ tức lần 4 năm 2020
4

Tỷ lệ
thông
qua
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

13

210/NQ-PPC

13/7/2021

14

211/NQ-PPC

28/7/2021

15

212/NQ-PPC

30/7/2021

16

213/NQ-PPC

04/8/2021

17

214/NQ-PPC

13/8/2021

18

215/NQ-PPC

26/8/2021

19

216/NQ-PPC

26/8/2021

20

217/NQ-PPC

08/10/2021

21

218/NQ-PPC

01/11/2021

22

219/NQ-PPC

01/11/2021

23

220/NQ-PPC

10/11/2021

24

221/NQ-PPC

24/12/2021

bằng tiền mặt
Thông qua kiện toàn mô hình
ban quản lý dự án
Chủ trương điều chuyển các
bộ phận và sáp nhập phòng
Bảo vệ - Cứu hỏa vào Văn
phòng Công ty
Về việc điều chuyển các bộ
phận, đổi tên PX Cung cấp
Nhiên liệu thành PX Nhiên
liệu và bổ nhiệm cán bộ
Chấp thuận kéo dài thời gian
giữ chức vụ Phó Tổng Giám
đốc đối với Ông Nguyễn Văn
Tuấn
Họp HĐQT quý 2, nhiệm vụ
quá 3 năm 2021
Trả cổ tức còn lại năm 2020
bằng tiền mặt
Chốt thời gian, địa điểm tổ
chức đại hội cổ đông bất
thường năm 2021
Chủ trương điều động, bổ
nhiệm cán bộ
Chủ trương điều động, bổ
nhiệm cán bộ
Thành lập bộ phận pháp chế
chuyên trách
Chủ trương điều động, bổ
nhiệm cán bộ
Chấm dứt và cử đại diện phần
vốn của Công ty tại Công ty
CP Thủy điện Buôn Đôn

100%
100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

Ngoài các Nghị quyết ở trên, trong năm 2021 HĐQT đã ra 290 Quyết định về
việc phê duyệt các dự thảo hồ sơ mời thầu; phê duyệt kết quả LCNT, các phụ lục hợp
đồng và dự thảo hợp đồng liên quan đến SXKD Công ty. Các quyết định đều được
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xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao ý kiến biểu quyết tán thành.
2.1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng
Sản lượng điện sản xuất cả năm 2021 của Công ty đạt sản lượng điện đầu cực
là 2.965,62 triệu kWh so với kế hoạch năm đạt 67,4% và so với năm trước đạt 58,0%.
Sản lượng điện thương phẩm là 2.682,79 triệu kWh so với kế hoạch đạt 67,2% và so
với cùng kỳ năm trước đạt 51,0%.
Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chào giá và bám sát công tác thị trường
điện để đảm bảo các tổ máy phát theo huy động công suất của hệ thống điện. Tuy
nhiên, năm 2021 do diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, thêm vào đó là do
các nhà máy điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại dẫn đến thừa
nguồn, các nhà máy nhiệt điện than huy động tải thấp.
Phả Lại 1 (PL1):
PL1 thiết bị xuống cấp nghiêm trọng, các thiết bị áp lực, hệ thống lọc bụi tĩnh
điện, hệ thống nghiền than, thùng nghiền, máy nghiền vv… đều đến thời điểm cần
thay thế.
Một số tháng đầu năm và các tháng mùa mưa giá điện thấp, hệ thống huy động
thấp ưu tiên huy động thủy điện. Đồng thời, chịu ảnh hưởng bởi sự cố phải dừng tổ
máy trong tháng 5 (sự cố mất điện phân đoạn 2CA ngày 09/5 và sự cố MN 2B ngày
20/5. Giảm sản lượng khoảng 2,4 triệu kWh). Các tháng còn lại bám sát biểu đồ QC,
có tháng phát vượt so với kế hoạch, tuy nhiên do sản lượng kế hoạch được giao ngay
từ đầu năm giao thấp.
Phả Lại 2 (PL2):
Khối 6 từ tháng 3/2021 không phát điện. Thời điểm hiện tại công tác khắc phục
sự cố S6 đang trong quá trình thực hiện, dự kiến tiến độ đưa tổ máy S6 vận hành
trước 01/9/2022.
S5 đăng ký đại tu từ 01/10/2021, tuy nhiên theo nhu cầu của hệ thống nên tách
ra sửa chữa từ 15/10/2021 và lên khối vào ngày 13/12/2021.
Những yếu tố đã nêu trên tác động lớn đến sản lượng điện của Công ty không
đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:
Nhà
máy

PL1
PL2
Cộng

Kế hoạch năm
2021
(Triệu kWh)
Điện
Điện
năng
năng
sản
thương
xuất
phẩm
816,51
726,45
3.586,16 3.263,40
4.402,67 3.989,85

Thực hiện năm
2021
(Triệu kWh)
Điện
Điện
năng
năng
sản
thương
xuất
phẩm
1.086,58
962,38
1.879,04 1.720,41
2.965,62 2.682,79

Thực hiện năm
2020
(Triệu kWh)
Điện
Điện
năng
năng
sản
thương
xuất
phẩm
1.872,15 1.682,08
3.904,58 3.583,39
5.776,73 5.265,47
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So sánh TH năm
2021/
KH năm 2021
Điện
Điện
năng
năng
sản
thương
xuất
phẩm
133,1% 132,5%
52,4%
52,7%
67,4%
67,2%

So sánh
TH năm 2021/
năm 2020
Điện
Điện
năng
năng
sản
thương
xuất
phẩm
58,0%
57,2%
48,1%
48,0%
51,3%
51,0%

2.1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
a. Tỷ lệ điện tự dùng và suất hao nhiệt tinh cao hơn kế hoạch
+ PL1:
Số giờ vận hành phương thức 1 máy - 1 lò chiếm tỷ lệ cao. Các thiết bị trao đổi
nhiệt kém hiệu quả do đã quá cũ, nút bịt nhiều ống trao đổi nhiệt; chế độ cháy không
tối ưu làm giảm hiệu suất lò.
Một phần do sự thay đổi về chủng loại than cấp vào lò; nhiệt độ môi trường cao,
nhiệt độ nước làm mát cao, giảm hiệu suất chu trình, tăng điện tự dùng và hao nhiệt.
+ PL2:
Sau sự cố S6, S5 vận hành ở công suất 240 MW. Sau khi nâng công suất, vận
hành S5 nhưng vẫn phải cấp điện tự dùng cho hệ thống tự dùng chung và phát ở dải
công suất cao vận hành liên tục 3 bơm cấp nên điện tự dùng tăng cao, dẫn đến suất
hao nhiệt tinh cao;
+ Tổng hợp suất hao nhiệt của hai dây chuyền không đạt kế hoạch do từng dây
chuyền không đạt và tỷ trọng phát điện của PL1 cao hơn kế hoạch trong khi tỷ trọng
PL2 phát dưới kế hoạch.
b. Các chỉ tiêu kinh tế khác
Do sự cố của các tổ máy tăng cao, đặc biệt sự cố S6 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến
phương thức vận hành cũng như sản lượng điện có thể phát được.
Tỷ lê ̣ dừng máy sự cố cao gấ p 13 lầ n kế hoa ̣ch do sự cố tổ máy S6. Tỷ lê ̣ dừng
máy sự cố lũy kế đã vượt tỷ lê ̣ cho phép của cả năm 2021 từ tháng 5/2021.
Hê ̣ số khả du ̣ng không đa ̣t kế hoa ̣ch chủ yế u do thời gian dừng sự cố tổ máy S6.
+ Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
Kế hoạch
Thực
So sánh
năm 2021 hiện năm
với KH
2021
(%)
1
Tỷ lệ điện tự dùng
9,38
10,34
Không Đạt
(tổn thất)
2
Suất hao nhiệt
11.680
13.086
tinh
PL1
kJ/kWh
14.649
16.382
Không Đạt
PL2
kJ/kWh
11.019
11.243
Không Đạt
3
Tỷ lệ dừng máy
%
2,19
23,52
Không Đạt
sự cố
4
Tỷ lệ dừng máy
%
10,02
8,66
Đạt
bảo dưỡng
5
Hệ số khả dụng
%
87,79
67,82
Không Đạt
6
Suất sự cố
0,22
0,12
Đạt
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2.1.4. Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2021
Công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế TNDN là 177,27 tỷ đồng đạt tỷ lệ
42,76% kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, so với cùng kỳ năm trước Công ty đạt
11,64%. Với lợi nhuận đã đạt được trong năm 2021 sẽ không đảm bảo việc phân phối
lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ giao.
Đơn vị tính: triệu đồng
Nội dung
Kế hoạch
Thực hiện
Thực hiện
So
So
năm 2021
năm 2021
năm 2020
sánh sánh
TH
TH
năm 2021/
2021/ năm
KH 2020
năm
2021
1. Doanh thu
5.658.105,07 4.390.648,14 8.219.504,01 78% 53%
+ Doanh thu sản 5.398.758,96 3.856.754,62 7.907.780,19 71% 49%
xuất điện
+ Doanh thu hoạt
238.207,71
452.375,78
286.815,24 190% 158%
động tài chính
+ Hoạt động khác
21.138,40
81.517,74
24.908,58 386% 327%
2. Chi phí
5.243.513,66 4.213.373,77 7.008.856,05 80% 60%
+ Chi phí sản xuất 5.233.594,68 4.187.413,10 6.996.206,52 80% 60%
điện
+ Chi phí hoạt
3.900,00 (24.082,11)
6.632,01
động tài chính
363%
+ Chi phí khác
6.018,98
50.042,77
6.017,52 831% 832%
3. Lợi nhuận
414.591,40
177.274,37 1.210.647,96 43% 15%
trước thuế = (1)
- (2)
+ Thuế TNDN
6.942,964
199.854,25
2.2. Số liệu tài chính
2.2.1. Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán cho năm kết thúc ngày 31/12/2021
(Số liệu tóm tắt, đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu
Mã số Số cuối năm
Số đầu năm
1
2
4
5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
100
2.489.095,64
4.259.412,44
I. Tiền và các khoản tương đương 110
526.546,32
273.399,83
tiền
1. Tiền
111
26.546,32
23.399,83
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2. Các khoản tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 +
220 + 240 + 250 + 260)
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn
V. Đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +
200)
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)
I. Nợ ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn góp của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ (*)
8. Quỹ đầu tư phát triển
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- LNST chưa phân phối lũy kế đến
cuối kỳ trước
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

112
120
121
123
130
140
150
200

500.000,00
615.000,00

250.000,00
1.515.000,00

615.000
796.680,90
500.636,69
50.231,73
2.959.470,53

1.515.000
1.746.070,17
696.960,37
27.982,07
2.974.291,05

210
220
230
240
250
260
261
262
263
270

336.384,32
31.075,55
2.501.326,89
90.683,77
32.616
46.099
11.969
5.448.566,17

140.000,00
289.059,15
26.167,12
2.477.244,78
41.819,99
17.259
242
24.319
7.233.703,49

300
310
330
400
410
411
412
414
415
418
421
421a

594.317,52
594.317,52
4.854.248,65
4.854.248,65
3.262.350,00
11.692,50
250.236,62
(87.388,37)
1.201.170,16
216.187,74

749.779,73
749.779,73
6.483.923,76
6.483.923,76
3.262.350,00
11.692,50
241.389,00
(87.388,37)
910.549,83
2.145.330,80
1.278.509

430
440

5.448.566,17

7.233.703,49

Căn cứ Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán:
Tài sản ngắn hạn của Công ty tại ngày 31/12/2021 giảm so với đầu năm do các
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khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đầu kỳ là 1.515 tỷ đồng, cuối kỳ là 615 tỷ đồng giảm
900 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đầu năm 1.746 tỷ đồng, cuối kỳ 796,68 tỷ
đồng giảm 950 tỷ đồng.
Tài sản dài hạn của Công ty không có biến động nhiều số cuối kỳ giảm 0,5% so
với đầu năm.
Nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2021 giảm so với đầu năm. Nguyên nhân
do khoản phải trả người lao động củng giảm 58,18% (đầu năm 78 tỷ đồng, cuối năm
32,6 tỷ đồng), thuế các khoản phải nộp nhà nước giảm 96,92% so với đầu năm (đầu
năm 88,2 tỷ đồng, cuối kỳ 2,7 tỷ đồng).
2.2.2. Thuế và các khoản nộp NSNN đến ngày 31/12/2021
Đơn vị tính: tỷ đồng
Số dư đầu
năm

Diễn giải

1.
2.
3.
4.
5.

Thuế GTGT
Thuế TNDN
Thuế đất
Các khoản thuế khác
Các khoản phải nộp
khác
CỘNG

Phải nộp

Đã nộp

7,61
0,99

48,26
6,94
17,48
99,49
32,98

48,26
97,73
17,48
104,38
32,98

88,23

205,05

300,83

80,35

2.2.3. Lao động tiền lương, thu nhập của người lao động
TT
Nội dung
ĐVT
KH 2021
TH 2021
1
2
3
4
5
6

Lao động có mặt đến
người
31/12/2021
Lao động bình quân
người
Lao động theo định
người
biên
Tổng quỹ lương chung triệu đồng
Tiền lương bình quân
Tr.đ/ng/th
Thu nhập bình quân
Tr.đ/ng/th

Số còn
phải nộp
cuối kỳ
-10,26
2,71

-7,55

So sánh
(%)

838

833

99,40

838

845

100,8

838

838

100,0

197.106,16

164.442,52

83,43

16,95

14,18

83,66

19,60

16,21

82,70

2.3. Thực hiện chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán và
quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản của các cổ đông
2.3.1. Quản lý tài chính, kế toán
Công ty là doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước trên 51% do Tổng
công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là “Tổng công ty”) đại diện
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chủ sở hữu; hoạt động SXKD của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, luật thuế, luật
khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật đang có hiệu lực thi
hành.
Việc chấp hành chế độ quản lý tài chính tại Công ty được đánh giá trên các mặt
chủ yếu sau đây:
2.3.2. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản của các cổ đông và một số quy định pháp
luật của Nhà nước tại Công ty
a. Quản lý tài sản và nguồn vốn
+ Quản lý tài sản ngắn hạn.
Các khoản tương đương tiền đầu năm là 273,4 tỷ đồng cuối kỳ là 526,55 tỷ đồng
tăng 253,15 tỷ đồng: được mở sổ, theo dõi hạch toán theo quy định. Qua theo dõi
kiểm soát cho thấy chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầy đủ, theo đúng
quy định. Cuối hàng tháng, Công ty đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu số
dư tiền gửi tại ngân hàng.
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đầu kỳ là 1.515 tỷ đồng, cuối kỳ là 615 tỷ
đồng giảm 900 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trong năm 2021;
Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm so với đầu năm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho
các cổ đông và chi trả tiền lương năm trước còn lại, thanh toán công nợ phải trả cho nhà
cung cấp và nộp thuế cho nhà nước, do vậy các nguồn tiền nhàn rỗi giảm so với đầu kỳ.
- Các khoản phải thu ngắn hạn:
Các khoản phải thu ngắn hạn đầu năm 1.746 tỷ đồng, cuối kỳ 796,68 tỷ đồng giảm
950 tỷ đồng gồm một số khoản phải thu có giá trị lớn như: Tiền bán điện cho Công
ty mua bán điện (EPTC) thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Tập
đoàn”) 596,98 tỷ đồng và khoản phải thu về cho Tổng công ty 188,16 tỷ đồng.
Công ty đã mở sổ theo dõi và hạch toán và đối chiếu công nợ phải thu ngắn hạn
chi tiết cho từng đối tượng:
* Công nợ khó đòi: Công ty có khoản nợ phải thu tiền lãi từ Công ty Quản lý Quỹ
Bảo Việt lâu ngày chưa thu hồi được là 3,17 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện trích lập
dự phòng cho khoản phải thu này, đang thực hiện các biện pháp để thu hồi và xử lý
số công nợ này.
- Quản lý hàng tồn kho:
* Hàng tồn kho đến thời điểm 31/12/2021 giảm 28,17% so với đầu năm (đầu kỳ là
696,96 tỷ đồng, cuối kỳ là 500,64 tỷ đồng), chủ yếu trong đó là các chủng loại nhiên
liệu và phụ tùng thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: tỷ đồng
Số cuối kỳ
Số đầu kỳ
Tỷ lệ
369,81
534,08
69,24%
 Nhiên liệu than
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 Nhiên liệu dầu FO
 Nguyên liệu, vật liệu, ...

42,69

42,11

101,38%

167,70

213,53

78,54%

82,12

95,2

86,26%

 DP giảm giá hàng tồn kho

 Thiết bị phụ tùng DP dài
178,75
197,42
90,54%
hạn
166,78
173,11
96,35%
 DP giảm giá TB, PT dài hạn
Giá trị nguyên liệu vật liệu cũng giảm do một số vật tư/thiết bị đã được đưa vào
thay thế cùng với thời gian dừng để sửa chữa theo kế hoạch do đó giá trị tồn giảm.
Tổng giá trị nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế tồn kho đến thời điểm 31/12/2021
là 346,46 tỷ đồng (bao gồm nguyên vật liệu 167,7 tỷ đồng và thiết bị phụ tùng dài
hạn 178,75 tỷ đồng được Công ty phân loại chi tiết và đưa vào sử dụng trong các
công trình SCL và sửa chữa thường xuyên), nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng tồn kho
Công ty căn cứ theo nhu cầu sử dụng đã được trích lập dự phòng theo quy định của
Nhà nước với tổng giá trị trích lập là 248,9 tỷ đồng. Nguyên vật liệu phụ tùng thiết bị
tồn kho luôn ở mức cao và gia tăng hàng năm nếu Công ty không có biện pháp hạn
chế và phương án giảm hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền và kết quả
sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Quản lý tài sản dài hạn
- Các khoản phải thu dài hạn:
Tổng các khoản phải thu dài hạn cuối năm 2021 là 0 đồng, giảm 140 tỷ đồng so
với đầu năm. Đây là khoản Tập đoàn vay vốn dài hạn bổ sung vốn cho công trình xây
dựng từ năm 2009 để bổ sung vốn lưu động và đầu tư Thủy điện Lai Châu, Tập đoàn
cũng đã thực hiện trả nợ trước hạn khoản vay này.
- Tài sản cố định (sau đây được viết tắt là “TSCĐ”):
Nguyên giá TSCĐ đầu năm là 13.542,08 tỷ đồng, cuối năm là 13.653,05 tỷ đồng,
tăng 110,96 tỷ đồng tương đương tăng 0,81%. Nguyên giá TSCĐ tăng do Công ty
thực hiện mua sắm bổ sung và tăng do thực hiện nâng cấp trong quá trình sửa chữa.
Bên cạnh đó giá trị tài sản thanh lý thấp hơn giá trị tài sản mua sắm mới.
Giá trị hao mòn trong kỳ là 58,77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 21,06 tỷ
đồng tương đương tăng 55,86 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng do chi phí SCL một số công
trình đã ghi nhận vào chi phí năm 2019 và 2020. Năm 2021, theo kết luận của Thanh
tra tỉnh Hải Dương phải thực hiện tăng tài sản những công trình này để trích khấu
hao. Do vậy năm 2021 Công ty đã thực hiện tăng tài sản các công trình này và trích
khấu hao theo quy định. Bên cạnh đó các tài sản thanh lý đều đã hết khấu hao.
Giá trị hao mòn lũy kế đầu năm là 13.253,02 tỷ đồng cuối năm là 13.316,66 tỷ
đồng tăng 63,64 tỷ đồng tương đương tăng 0,48% . Giá trị hao mòn tăng do Công ty
thực hiện tính hao mòn các tài sản.
Giá trị TSCĐ còn lại đầu kỳ là 289,06 tỷ đồng, cuối năm là 336,38 tỷ đồng, tăng
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47,32 tỷ đồng tương đương tăng 16,3%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình
sửa chữa Công ty thực hiện nâng cấp tài sản. Bên cạnh đó, Công ty mua bổ sung tài
sản cố định phục vụ cho SXKD và các tài sản thanh lý đều đã trích hết khấu hao.
Việc theo dõi, hạch toán TSCĐ đã được Công ty mở thẻ TSCĐ và sổ chi tiết.
* Tài sản dở dang dài hạn:
Năm 2021, công việc SCL tuy không thực hiện hết các nội dung trong kế hoạch
nhưng đã thực hiện được 90%/tổng giá trị kế hoạch SCL; chi phí SCL phát sinh trong
năm 2020 sau khi được thẩm định sẽ được quyết toán hoàn thành trong năm 2021.
* Quản lý đầ u tư tài chiń h dài ha ̣n:
Đến 31/12/2021 Công ty đã thực hiện đầu tư các dự án điện là 2.535,9 tỷ đồng,
trong đó:
 Góp vốn vào công ty liên kết:
+ Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (sau đây được viết tắt là
“HND”) với tổng số tiền là 1.451,05 tỷ đồng, tương đương với 129.850.000 cổ phần,
chiếm tỷ lệ nắm giữ là 25,97% vốn điều lệ. Năm 2021, Công ty đã nhận tiền cổ tức
còn lại năm 2020 là 21,75% tương đương 282,42 tỷ đồng (cổ tức năm 2020 của HND
là 24,25%, đã trả tạm ứng trong năm 2020 là 2,5%). Dự kiến cổ tức bằng tiền năm
2021 HND sẽ trả với tỷ lệ 8%.
 Đầu tư các dự án điện khác:
+ Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (sau đây được viết tắt là
“QTP”) với tổng số tiền là 817,29 tỷ đồng tương đương với 73.587.291 cổ phần,
chiếm tỷ lệ nắm giữ là 16,35% vốn điều lệ. Năm 2021, QTP trả cổ tức năm 2020 bằng
tiền với tỷ lệ 10% tương đương với số tiền là 73,59 tỷ đồng. Dự kiến cổ tức bằng tiền
năm 2021, QTP sẽ trả với tỷ lệ 16%.
+ Góp vốn vào Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (sau đây được viết tắt là “EIC”) với
tổng số tiền là 70,8 tỷ đồng tương đương với 7.080.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ nắm giữ
là 19,3%. Năm 2021, EIC trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ là 10% tương
đương với số tiền 7,08 tỷ đồng và tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2021 với tỷ lệ là
10% tương ứng với số tiền 7,08 tỷ đồng. Dự kiến cổ tức bằng tiền năm 2021, EIC trả
với tỷ lệ 30%.
+ Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn (sau đây được viết tắt là
“BDH”) với tổng số tiền góp vốn là 50,25 tỷ đồng, số lượng cổ phần hiện tại là
9.453.083 cổ phần chiếm tỷ lệ nắm giữ là 15% vốn điều lệ. Năm 2021, Công ty nhận
cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tương đương 450.146 cổ phiếu , và cổ
tức bằng tiền với tỷ lệ 5% tương đương số tiền là 4,5 tỷ đồng. Dự kiến cổ tức năm
2021, BHD sẽ trả với tỷ lệ 12% (trong đó cổ tức bằng tiền 8% và cổ tức bằng cổ phiếu
4%).
+ Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (sau đây được viết
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tắt là “VPD”) với tổng giá trị góp vốn là 100 tỷ đồng, số lượng cổ phần hiện tại là
11.311.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ nắm giữ là 10,61% vốn điều lệ. Năm 2021, VPD trả
cổ tức bằng tiền của năm 2020 với tỷ lệ 6% tương đương 6,78 tỷ đồng. Dự kiến, VPD
trả cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 8%.
+ Công ty đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (sau đây
được viết tắt là “BTP”) với tổng số cổ phiếu là 670.000 cổ phiếu tương đương 46,498
tỷ đồng. Năm 2021, Công ty đã nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ là 11%
tương đương 0,74 tỷ đồng. Dự kiến cổ tức bằng tiền năm 2021, BTP sẽ trả với tỷ lệ
là 11%.
Đơn vị tính: tỷ đồng
TT
Diễn giải
Cổ tức, lãi suất Giá trị thu Số tiền còn
Ngày đáo
(%) đến
được đến đầu tư đến
hạn
31/12/2021
31/12/2021 31/12/2021
1
Đầu tư ngắn hạn (Đầu tư nắm
46,93
1.303,16
giữ đến ngày đáo hạn)
1.1 Gửi tiền tại Lãi suất bình
46,93
1.115,00 Trong năm
các ngân hàng quân từ 3% đến
2022
5%
1.2 Tập đoàn và
23,25
188,16
Tổng công ty
huy động vốn
1.2.1 Tập đoàn huy Lãi suất bình
13,11
0 Tập đoàn đã
động vốn
quân 04 ngân
trả nợ toàn bộ
hàng + Lãi suất
khoản vay
biên 3%
vào
ngày
28/12/2021
1.2.2 Tổng công ty Lãi suất bình
10,14
188,16 Đến
hạn
huy động vốn quân 04 ngân
22/3/2022
hàng + Lãi suất
biên 0,5%
2
Đầu tư dài hạn
382,19
2.535,90
2.1 Đầu tư công ty liên kết
282,42
1.451,06
2.1.1 Công ty Cổ Thanh toán cổ
282,42
1.451,06 Không thời
phần
Nhiệt tức bằng tiền còn
hạn
điện
Hải lại
2020
là
Phòng
21,75% (cổ tức
bằng tiền năm
2021 là 24,25%
đã thanh toán
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tạm ứng cổ tức
năm 2020: 2,5%)
2.2
2.2.1

2.2.2

Đầu tư khác
Công ty Cổ
phần
Nhiệt
điện
Quảng
Ninh
Công ty Cổ
phần
EVN
Quốc tế

Cổ tức bằng tiền
năm 2020 tỷ lệ
10%
Cổ tức bằng tiền
năm 2020 tỷ lệ
10% và tạm ứng
cổ tức năm 2021
tỷ lệ 10%
Cổ tức bằng tiền
năm 2020 tỷ lệ:
5% và cổ tức
bằng cổ phiếu
với tỷ lệ: 5%
Cổ tức bằng tiền
năm 2020 tỷ lệ
6%

2.2.3

Công ty Cổ
phần
Thuỷ
điện
Buôn
Đôn

2.2.4

Công ty Cổ
phần
Phát
triển điện Việt
Nam
Công ty Cổ Cổ tức bằng tiền
phần
Nhiệt năm 2020 tỷ lệ
điện Bà Rịa
11%
Tổng

2.2.5

99,77
73,59

1.084,84
817,30 Không
hạn

14,16

70,80 Không
hạn

thời

4,5

50,25 Không
hạn

thời

6,78

100,00 Không
hạn

thời

0,74

46,49 Không
hạn

thời

452,37

thời

3.839,06

Quản lý tài sản dài hạn khác:
Tài sản dài hạn khác của Công ty đến ngày 31/12/2021 là 90,68 tỷ đồng trong đó
chi phí trả trước dài hạn là 32,62 tỷ đồng, tài sản thuế thu nhập hoãn lại là 46,1 tỷ
đồng, thiết bị phụ tùng thay thế dài hạn với giá trị là 11,97 tỷ đồng {xem mã số 263
ở Bảng cân đối kế toán (thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn giá gốc là 178,75
tỷ đồng, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 166,78 tỷ đồng)}; Năm 2021 Công
ty đã tiếp tục tiến hành đánh giá, phân loại thành các chủng loại cần sử dụng ngay, sẽ
sử dụng trong thời gian sau 1 năm và để dự phòng với mục đích theo dõi và giám sát
đảm bảo hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng các loại vật tư, thiết bị này.
+ Quản lý nợ phải trả
- Nợ ngắn hạn:
Các khoản công nợ phải trả được Công ty mở sổ kế toán theo dõi và hạch toán chi
tiết đến từng đối tượng, hợp đồng kinh tế; phân loại công nợ theo thời hạn thanh toán
(tuổi nợ) được thực hiện vào cuối năm và xác nhận đối chiếu công nợ phải trả với
-
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từng khách hàng.
Về Nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 nợ phải ngắn hạn giảm 20,73% so với đầu
năm (đầu năm 749,78 tỷ đồng, cuối kỳ là 594,32 tỷ đồng). Nguyên nhân nợ ngắn hạn
giảm do khoản phải trả người bán tăng1,32% so với đầu năm (đầu năm 514 tỷ đồng,
cuối kỳ 521 tỷ đồng). Nguyên nhân nợ ngắn hạn tăng là do các công trình SCL đến
31/12/2021 mới ghi nhận giá trị hoàn thành chưa đủ điều kiện để thanh toán cho nhà
cung cấp. Bên cạnh các khoản phải trả người bán tăng thì các khoản phải trả người
lao động củng giảm 74,13% (đầu năm 78 tỷ đồng, cuối năm 20,1 tỷ đồng), nguyên
nhân là do năm 2021 Công ty được trích bổ sung quỹ lương nhưng chưa chi và năm
2021 mới chi trả cho người lao động dẫn đến khoản phải trả người lao động giảm.
Bên cạnh đó quỹ lương năm 2021 thấp và đã thực hiện chi trả gần hết cho người lao
động.
Thuế các khoản phải nộp nhà nước giảm 96,92% so với đầu năm (đầu năm 88,2
tỷ đồng, cuối kỳ 2,7 tỷ đồng). Nguyên nhân giảm do năm 2020 Công ty đã ghi nhận
khoản thuế phải nộp của năm 2020 sang năm 2021 mới thực hiện chi trả. Bên cạnh
đó lợi nhuận sản xuất điện năm 2021 bị lỗ, lợi nhuận chủ yếu là cổ tức nhận từ các
đơn vị góp vốn, Công ty không phải nộp thuế TNDN.
Các khoản phải nộp, phải trả ngắn hạn khác giảm 89,88% so với đầu năm. Đây là
khoản cổ tức phải trả cho cổ đông. Năm 2020 Công ty hạch toán khoản tạm ứng cổ
tức cho công đông nhưng sang năm 2021 mới thực hiện chi trả, do vậy cuối kỳ chỉ
tiêu này giảm.
- Nợ dài hạn:
Năm 2021 Công ty không phát sinh.
+ Quản lý nguồ n vố n chủ sở hữu:
Các chỉ tiêu thuộc nguồ n vố n chủ sở hữu Công ty đã thực hiện theo dõi và quản
lý theo quy định, cụ thể số liệu như sau:
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
1. Vốn cổ phần
2. Vốn khác của chủ sở
hữu
3. Cổ phiếu quỹ
4. Quỹ ĐTPT
5. Thặng dư vốn CP
6. Lợi nhuận sau thuế
Cộng

Số dư đầu
năm
3.262,35
241,39
-87,39
910,55
11,69
2.145,34
6.483,93
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PS năm

PS giảm

8,85

301,13

10,51

216,19

2.145,34

Số dư cuối
kỳ
3.262,35
241,39
-87,39
1.210,17
11,69
216,19
4.854,25

b. Quản lý doanh thu, thu nhập, chi phí và công tác quản lý chỉ đạo điều hành
thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021
+ Quản lý doanh thu, thu nhập:
Tổng doanh thu năm 2021 đạt 4.390,65 tỷ đồng bằng 53,42 % so với năm 2020
và bằng 77,6% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó doanh thu sản xuất điện đạt
3.856,75 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 452,37 tỷ đồng, doanh thu sản
xuất khác và hoạt động khác đạt 81,51 tỷ đồng.
Doanh thu sản xuất điện đạt 3.856,75 tỷ đồng bằng 48,77% so với năm 2020 và
bằng 71,43% kế hoạch năm (giảm 28,57%). Doanh thu điện giảm do sản lượng điện
bán trong kỳ giảm (sản lượng điện bán giảm 49% so với năm 2020, giảm 32,73% so
với kế hoạch năm). Nguyên sản lượng điện giảm là do QC trong năm được giao thấp,
bên cạnh đó ảnh hưởng sự cố khối 6 ngày 16/3/2021, vì vậy khối 6 từ tháng 3 không
thực hiện phát điện. Đồng thời, khối 5 cũng phát ở công suấ t tối thiểu 240 MW do có
hiê ̣n tươ ̣ng di tru ̣c tuabin đế n ngưỡng cảnh báo. Sản lượng hợp đồng PL2 giảm còn
75% sản lượng, hợp đồng phân bổ đầu năm do sự cố tổ máy 6 bị điều chỉnh giảm về
sản lượng thực phát từ 16/3/2021.Tổ máy S5 thực hiện đại tu từ tháng 10 đến tháng 12.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 177.27 tỷ đồng bằng 11,64% so với năm
2020 và bằng 42,76% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó lợi nhuận sản xuất điện
lỗ 330,66 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 476,58 tỷ đồng và lợi nhuận sản
xuất khác và hoạt động khác là 31,47 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế sản xuất điện năm 2021 lỗ 330,66 tỷ đồng. Nguyên nhân do
doanh thu giảm 28,57%, giá thành sản xuất điện giảm 19,99%. Như vậy tỷ lệ giảm
doanh thu cao hơn tỷ lệ giảm chi phí.
- Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 476,46 tỷ đồngtăng 103,34% so với kế hoạch
năm, tăng 70,05% so với năm 2020. Nguyên nhân tăng do doanh thu tài chính tăng
trong khi đó chi phí tài chính giảm.
- Lợi nhuận sản xuất khác và hoạt động khác đạt 31,37 tỷ đồng tăng 107,48% so
với kế hoạch năm (21,14 tỷ đồng), tăng 66,1% so với năm 2020.
+ Quản lý giá vốn, chi phí:
Công ty có hệ thống sổ sách kế toán để hạch toán, theo dõi chặt chẽ chi phí, giá
vốn theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn.
Chi phí năm 2021 là 4.213,37 tỷ đồng bằng 60,11 % so với năm 2020 và bằng
80,35% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, chi phí sản xuất điện là 4.187,41 tỷ
đồng .
Tổng chi năm 2021 giảm so với năm 2020 và kế hoạch. Chi phí sản xuất điện là
4.187,41 tỷ đồng giảm 40,15% so với năm 2020 và giảm 19,99% so với kế hoạch
năm. Chí phí năm 2021 giảm do các nguyên nhân sau:
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- Chi phí nhiên liệu giảm 24,16% so với kế hoạch năm và giảm 46,78% so với năm
2020, nguyên nhân là do sản lượng điện giảm (sản lượng điện giảm49%, chi phí nhiên
liệu giảm24,16%). Tốc độ giảm chi phí nhiên liệu thấp hơn tốc độ giảm sản lượng,
nguyên nhân do suất tiêu hao than bình quân cao hơn so với kế hoạch năm (suất tiêu
hao than tiêu chuẩn 2021: 389,62, kế hoạch năm 2021: 354,68). Bên cạnh đó giá than,
dầu cao hơn so với kế hoạch năm.
- Chi phí vật liệu tăng 40,79% so với kế hoạch năm và tăng 7,86% so với năm 2020.
Chi phí vật liệu tăng do giá nguyên vật liệu tăng và máy móc hoạt động ít Công ty
tận dụng thời gian để sửa chữa thay thế thiết bị hoạt động kém.
- Chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội giảm 10,79% so với kế hoạch năm và giảm
24,95% so với năm 2020. Nguyên nhân do sản lượng và lợi nhuận không đạt kế hoạch
do vậy quỹ lương bị cắt giảm so với kế hoạch.
- Chi phí khấu hao cao hơn 57,05% so với năm 2020,tăng43,52% so với kế hoạch
năm. Nguyên nhân do chi phí SCL một số công trình đã ghi nhận vào chi phí năm
2019 và 2020. Năm 2021 theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hải Dương phải thực hiện
tăng tài sản những công trình này để trích khấu hao. Do vậy năm 2021 Công ty đã
thực hiện tăng tài sản các công trình này và trích khấu hao theo quy định..
- Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 1,06% so với năm 2020 và tăng16,57% so với kế
hoạch năm. Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng chủ yếu là do chi phí mua điện từ lưới
của Tập đoàn về tăng.
- Chi phí SCL cao hơn 8,46% so với năm 2020 và giảm11,52% so với kế hoạch
năm.
- Chi phí khác bằng tiền năm 2021 giảm13,24% so với năm 2020 và giảm 14,37%
so với kế hoạch năm. Nguyên nhân giảm:
* Chi phí thuế tài nguyên giảm: chi phí thuế tài nguyên giảm 29,73% so với kế
hoạch năm. Nguyên nhân là do các tổ máy hoạt động ở mức thấp dẫn đến lượng sử
dựng nước thấp.
* Chi phí bằng tiền khác: giảm 14,67% so với năm 2020, giảm 6,71% so với kế
hoạch năm.
* Về chi phí hoạt động tài chính: Năm 2021 chi phí tài chính là -24,08 tỷ đồng giảm
so với năm 2020 (6,63 tỷ đồng) tỷ đồng, giảm so với kế hoạch năm 2021 (3,9 tỷ
đồng). Nguyên nhân chi phí tài chính giảm do năm 2021 Công ty thực hiện hoàn nhập
chi phí dự phòng tài chính tại một số đơn vị góp vốn. Bên cạnh đó, Công ty không
phát sinh đi vay do vậy không phát sinh chi phí lãi vay.
* Về chí phí sản xuất khác không có biến động nhiều. Chi phí hoạt động khác là
49,09 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch năm (2,51 tỷ đồng). Nguyên nhân chi phí hoạt
động khác là năm 2021 Công ty hạch toán các khoản thuế phải nộp, các khoản phạt
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về lĩnh vực thuế theo kết luận của đoàn thanh tra tỉnh Hải Dương.
c. Việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại thời điểm 31/12/2021 là -7,55 tỷ đồng,
năm 2021 Công ty đã nộp 300,82 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, là một trong
những doanh nghiệp đứng đầu đóng góp cho ngân sách tỉnh Hải Dương; Công ty đã
thực hiện kê khai, quyết toán thuế và thực hiê ̣n các nghiã vu ̣ với ngân sách Nhà nước
theo quy đinh
̣ của các cơ quan thuế .
d. Kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư và mua sắm
Qua kiểm soát trực tiếp với phương pháp chọn mẫu để kiểm soát quy trình đầu tư
cũng như mua sắm vật tư thiết bị và tài sản. BKS đánh giá hoạt động đầu tư, mua sắm
trong năm 2021 được thực hiện theo các quy trình của Công ty cũng như tuân thủ
theo các quy định của Nhà nước.
e. Việc tuân thủ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm
chi phí vận hành,tối ưu hóa chi phí theo kế hoạch của Tổng công ty, áp dụng các
tiêu chí KPI vào công việc, áp dụng phần mềm quản lý công việc để giám sát việc
thực thi công việc,xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm mang lại hiệu
quả và năng suất lao động cao nhất cho Công ty.
f. Tổ chức công tác kế toán
Công ty tổ chức bộ máy kế toán thực hiê ̣n các chức năng theo quy định. Công tác
kế toán đã chấp hành theo các quy định của chế độ kế toán, công tác chỉ đạo kiểm tra
được chú trọng, quan tâm thực hiện tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà
nước.
2.4. Quản lý và điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của BĐH
2.4.1. Đối với công tác lập kế hoạch SXKD năm và xây dựng kế hoạch và LCNT
các gói thầu phục vụ công việc vận hành và sửa chữa của Công ty
a. Công tác lập kế hoạch SXKD năm
Kế hoạch SXKD hàng năm Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và
thời điểm thông qua thường là quý 2 của năm có thời điểm ĐHĐCĐ do đó sẽ ảnh
hưởng đến công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể giúp hoàn thành kế hoạch
của năm.
b. Công tác lập kế hoạch LCNT
Năm 2021, Công ty có 142 gói thầu (theo báo cáo của phòng Kế hoạch - Vật tư
ngày 06/3/2022), trong đó (i) các gói thầu có giá trị từ 05 tỷ trở lên: 12 gói thầu, 25%
gói thầu phải đấu thầu lại, 100% các gói thầu bị chậm tiến độ đánh giá thầu (từ 07 143 ngày), 42% các gói thầu không tuân thủ thời hạn phê duyệt KQLCNT (từ 13 - 88
ngày) và (ii) các gói thầu có giá trị dưới 05 tỷ: 130 gói thầu, 22/130 gói thầu được
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BKS lựa chọn để soát xét {64% các gói thầu bị chậm tiến độ đánh giá thầu (từ 01 59 ngày)}. Công ty đã không tuân thủ thời hạn theo luật số 43/2013/QH13 dẫn đến
việc mua sắm, cung cấp hàng hóa và vật tư thiết bị không ổn định, ảnh hưởng đến
SXKD.
2.4.2. Đối với công tác quản lý vận hành, mua sắm vật tư, nguyên vật liệu phục vụ
cho vận hành và thực hiện công việc SCL
a. Công tác quản lý vận hành thiết bị
PL1: Các sự cố về thiết bị như lò 4B phải dừng do không có trường lọc bụi; các
tổ máy PL1 thường xuyên sự cố làm mất phương thức vận hành do sự cố các thiết bị
trao đổi nhiệt (xì quá nhiệt, ống sinh hơi và bộ quá nhiệt) và máy nghiền than và suất
hao nhiệt tăng đột biến, cao hơn suất hao nhiệt theo phương án giá điện đến 12% làm
cho doanh thu không đủ bù cho chi phí. PL1 có nguy cơ phải dừng do không đáp ứng
điều kiện vận hành nếu không sớm đầu tư, sửa chữa thiết bị chính như các bộ sấy
không khí, hâm nước, quá nhiệt, ống đồng bình ngưng, máy nghiền và lọc bụi.
PL2: Ngoài sự cố tổ máy S6 tháng 3/2021 đến nay chưa được sửa chữa, khắc phục
thì lịch đại tu tổ máy S5 cũng không thực hiện đúng theo kế hoạch làm mất đi cơ hội
phát điện mùa khô và bị cắt giảm sản lượng hợp đồng và giảm doanh thu.
Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị TU/TI có nhiều sai lệch, chưa đáp ứng đầy đủ các
yêu cầu theo quy định vận hành hệ thống và thị trường điện (thời gian kiểm định quá
hạn đối với TU/TI và không đủ điều kiện kiểm định do không có phê duyệt mẫu).
b. Công tác mua sắm vật tư, nguyên vật liệu phục vụ vận hành
Năm 2021 công tác mua sắm vật tư nguyên liệu vật liệu phục vụ vận hành thường
xuyên không đáp ứng theo yêu cầu của sản xuất, các gói thầu mua bi nghiền than, vật
liệu phụ, vật tư cho SCTX... đều chậm hoặc bị hủy do không chọn được nhà thầu
cung cấp; các hợp đồng không được ký kết do đó để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện
Công ty đã phải vay hoặc tạm ứng vật liệu của các nhà cung cấp truyền thống để đáp
ứng nhu cầu cho sản xuất hàng tháng. Đây chỉ là biện pháp xử lý tình huống không
đảm bảo tính ổn định, do đó Công ty phải thường xuyên phân tích tình hình cung ứng,
sử dụng, dự trữ vật tư, nguyên vật liệu để kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh
trong công tác quản lý vật tư, nguyên vật liệu để kịp thời có giải pháp điều chỉnh phù
hợp.
c. Công tác quản lý vật liệu phụ tùng thiết bị tồn kho vận hành
Vật liệu phụ tùng thiết bị tồn kho cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 giảm 28,17%
(đầu năm là 696,96 tỷ đồng, cuối kỳ là 500,64 tỷ đồng). Hàng tồn kho tổng giá trị
giảm so với đầu năm chủ yếu do giá trị than giảm do lượng than trong nước đang
giảm do vậy không đủ hàng để nhập dự phòng.
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d. Công tác SCL các thiết bị theo kế hoạch
Chu kỳ đại tu tổ máy S2 năm 2021 và S5 năm 2020 đã không thể thực hiện được
mà phải kéo dài chu kỳ đại tu thêm 01 năm so với kế hoạch ban đầu. Gói thầu đại tu
lò hơi số 5 (~75 tỷ đồng), bao gồm cung cấp VTTB và nhân công đại tu nhiều hạng
mục khác nhau nên có rất ít nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh
vực tham dự thầu dẫn đến đấu thầu không thành công (hủy thầu 02 lần, chuyển tiếp
từ năm 2020 sang năm 2021). Bên cạnh đó, việc đại tu tổ máy S5 vẫn bị chuyển lịch
sửa chữa không đúng kế hoạch làm ảnh hưởng đến doanh thu (lịch theo kế hoạch
đăng ký với A0 là 01/7 - 31/8/2020 nhưng thực hiện từ 13/10 - 13/12/2021 là mùa
khô).
e. Thực hiện việc tuân thủ và chấp hành các quy định về môi trường của Công
ty trong năm 2021
Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (EPS) PL1 đưa vào vận hành trên 30 năm, nhiều năm
qua đã không được sửa chữa do chờ để thực hiện đồng bộ với các dự án nâng cấp khí
thải. Đến thời điểm này các bộ ESP đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng như các
tấm cực lắng bị mòn thủng, thanh cực phóng bị đứt, búa gõ cực lắng/phóng đã mòn
và gãy chân, hệ thống điện bị hư hỏng, … nên các hệ thống ESP PL1 gần như không
hoạt động khiến PL1 đang vi phạm nghiêm trọng về phát thải bụi nên có thể bị cơ
quan quản lý Nhà nước xử phạt hành chính và yêu cầu đóng cửa bất cứ lúc nào gây
ảnh hưởng đến công tác SXKD của Công ty. Để hạn chế phát thải bụi, trong khi chờ
ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp (dự
thảo 08.07.2021 thay thế Quy chuẩn số QCVN 22: 2009/BTNMT), Công ty cần quan
tâm để duy trì vận hành các tổ máy PL1, việc sửa chữa các hệ thống EPS PL1 nên bố
trí trong kế hoạch SCL năm 2022 và các thời gian tiếp theo mức độ nguy cơ từ cao
xuống thấp, cụ thể:
Lò
4B
1A, 2A và 3B
1B, 2B và 4A
3A

Đánh giá mức độ nguy cơ
Đang dừng do không có trường lọc bụi
Nguy cơ mất phương thức do lọc bụi rất cao
Rủi ro khi vận hành dài ngày
Thiết bị vận hành ổn định

2.5. Chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính năm 2021
Chỉ tiêu
Đơn
Tại ngày
vị
31/12/2020
1. Các chỉ tiêu về tình hình và khả năng thanh toán
1.1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
lần
5,68
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Tại ngày
31/12/2021
4,19

1.2. Khả năng thanh toán nhanh
lần
1.3. Khả năng thanh toán tức thời
lần
2. Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản
2.1. Nợ phải trả trên tổng tài sản
%
2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng
nguồn vốn
%
2.3. Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu
lần
2.4. Tài sản lưu động trên tổng tài sản
%
2.5. Tài sản cố định trên tổng tài sản
%
3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn
3.1. Hệ số sinh lợi của doanh thu
%
3.2. Hệ số sinh lợi của tài sản
%
3.3. Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu
%

2,39
0,36

1,92
0,89

10,37

10,91

89,63
11,56
58,88
41,12

89,09
12,24
45,68
54,32

12,75
0,14
0,16

5,58
0,03
0,04

Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021 cho thấy tình hình tài
chính của Công ty giữ được sự ổn định, khả năng thanh toán của Công ty được đảm
bảo.
+
Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn 1 cho thấy tài
sản ngắn hạn của Công ty đủ khả năng đáp ứng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
+
Chỉ tiêu nợ phải trả trên tổng tài sản giảm so với cùng kỳ năm trước và nợ phải
trả trên vốn chủ sở hữu là thấp hơn 3 lần đảm bảo ổn định an toàn tài chính, giảm dần
được các khoản nợ phải trả, trong đó có các khoản nợ vay dài hạn.
+
Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lợi của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước cho
thấy hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh được nâng cao và bảo toàn vốn
được đảm bảo.

22

PHẦN II
KIẾN NGHỊ, KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA
CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
KIẾN NGHỊ
BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty trong
việc kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT thực hiện kế hoạch SXKD năm
2021, sau khi thực hiện việc kiểm soát, BKS có một số kiến nghị với BĐH Công ty
như sau:

I.

1.1. Công tác sửa chữa khắc phục sự cố tổ máy S6
Sự cố tổ máy S6 ngày 16/3/2021, đến thời điểm hiện tại (~ 1,1 năm) công tác khắc
phục sự cố tổ máy S6 vẫn đang trong quá trình LCNT. Tổng công ty, Tập đoàn và Bộ
Công thương đã có nhiều văn bản nhắc nhở, chỉ đạo và yêu cầu Công ty đẩy nhanh
tiến độ sửa chữa tổ máy S6, phía BĐH cũng đã đưa ra nhiều mốc tiến độ hoàn thành
(gần đây nhất là trước ngày 01/9/2021). Tuy nhiên, ở thời điểm báo cáo, quá trình
LCNT vẫn đang ở giai đoạn trình HĐQT Công ty xem xét kết quả đánh giá hồ sơ kỹ
thuật, chưa mở hồ sơ đề xuất tài chính. Như vậy, gói thầu có thời điểm đóng/mở thầu
là ngày 24/01/2022, Bên mời thầu được đánh giá hồ sơ dự thầu đến hết ngày
30/4/2022 (luật số 43/2013/QH13). Căn cứ vào hiện trạng công việc, BKS kiến nghị
Công ty khẩn trương phê duyệt kết kết quả LCNT, bám sát kế hoạch sửa chữa đã đề
ra trước đó, nhanh nhất có thể để đưa tổ máy S6 vào hoạt động trở lại góp phần mang
lại lợi ích lớn cho Công ty, ổn định nguồn điện quốc gia trong bối cảnh phụ tải/nhu
cầu tiêu thụ điện của nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại.
1.2. Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:
Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là suất hao nhiệt. BKS kiến nghị
Công ty đầu tư, sửa chữa các hệ thống thiết bị chính như các bộ sấy không khí, hâm
nước, quá nhiệt, ống đồng bình ngưng, máy nghiền và lọc bụi để mang lại hiệu quả
cao hơn (đối với các tổ máy PL1 trong giai đoạn hiện nay). Việc xây dựng kế hoạch
SCL thiết bị nên căn cứ vào sản lượng điện năng phát bình quân trong một chu kỳ
(với PL1 là 4 năm) để phân bổ giá trị SCL vào các năm theo chi phí đã được xây dựng
trong phương án giá điện, có như vậy mới đảm bảo được tổ máy vận hành ổn định,
hiệu quả và dài hạn. Tùy theo tình trạng thiết bị và lịch sửa chữa để xây dựng tổng
sản lượng kế hoạch năm mà vẫn đảm bảo phân bổ chi phí SCL theo đúng phương án
giá điện theo sản lượng điện năng phát bình quân trong một chu kỳ. Trong cách nhìn
sinh lời ngắn hạn sẽ dẫn đến rủi ro mất khả dụng tổ máy trong 1 - 2 năm tiếp theo.
1.3. Công tác tài chính kế toán:
Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Tài chính Công ty: (i) cần có quy định về mức
tồn tiền mặt hàng ngày tối đa tại Công ty, kiến nghị từ 50 - 100 triệu đồng và BKS sẽ
chứng kiến, xác nhận vào bản kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng; (ii) quy định thời
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gian hoàn ứng, kiến nghị chậm nhất 07 ngày sau khi hoàn tất công việc và không quá
30 ngày từ ngày tạm ứng; (iii) việc chi trả cho người lao động qua ngân hàng.
1.4. Công tác quản lý thực hiện hợp đồng:
Về bảo hiểm (điều kiện cụ thể của hợp đồng): cần phải có hồ sơ minh chứng cho
việc nhà thầu đã mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi
công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người
thứ 3 cho các rủi ro của nhà thầu ... kể từ ngày khởi công/hợp đồng có hiệu lực
Về lý do/điều kiện ký kết phụ lục bổ sung: đối các hợp đồng cung cấp, bên cạnh
văn bản đề nghị của nhà thầu, cần phải có thêm thư/văn bản xác nhận của nhà sản
xuất trong các trường hợp “không có sẵn hàng”, “sản xuất theo đơn đặt hàng với số
lượng tối thiểu …”, … để đảm bảo tính khách quan giữa Các Bên.
Về thời gian thực hiện hợp đồng: các điều khoản và điều kiện của hợp đồng cần
quy định rất cụ thể, rõ ràng về điều kiện kết thúc hợp đồng (đặc biệt đối với các hợp
đồng cung cấp), không để hợp đồng kéo dài vô thời hạn (có thể là chủ ý của một trong
Các Bên).
1.5. Công tác quản trị Công ty:
Năm 2021, Công ty đã thực hiện rà soát, hệ thống hóa, sáp nhập, sửa đổi bổ sung
và ban hành 90 tài liệu, trong đó 19 QCQLNB và 71 tài liệu nội bộ. Đề nghị Công ty
tiếp tục rà soát và trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt danh mục QCNB để tiếp
tục tinh gọn, trên cơ sở đó tiến hành sửa đổi, hiệu chỉnh bổ sung theo đúng tiến độ đã
đề ra.
1.6. Quản lý đầu tư tài chính:
BĐH cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để thu hồi khoản công nợ còn lại (phần
phát sinh) tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt.
1.7. Các nội dung khác:
+ Đấu thầu mua sắm than để chủ động về nguồn cung cấp than phục vụ cho sản xuất
điện theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của
Thủ tướng Chính phủ.
+ Thực hiện các giải pháp để tăng cường việc giám sát, kiểm soát các tàu vận chuyển
than (nghiên cứu lắp định vị, camera giám sát, thuê đơn vị độc lập về quản lý hàng
hải hỗ trợ giám sát, …).
+ Sửa chữa, lắp đặt bổ sung các camera giám sát các khu vực bốc/dỡ nhiên liệu
(than, dầu) tại cảng và các cân đường sắt.
+ Nghiên cứu, lắp đặt hệ thống đo chất lượng than online để giám sát được chất
lượng than cho tất cả các tổ máy.
+ Kiểm/Giám định (dung tích) các bể chứa dầu FO PL1 và PL2.
+ Kết luận thanh tra số 1141/KL-TT ngày 14/12/2021 của Thanh tra tỉnh Hải
Dương:
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Hoàn thiện các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương điều
chỉnh diện tích đất đã thu hồi 2.879 m2 tại Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày
18/12/2015.
- Hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị quan trắc để thực hiện việc quan trắc, giám
sát lưu lượng khai thác nước sông Thái Bình.
- Có kế hoạch, giải pháp cụ thể đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 147 người
lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều
104 Bộ luật Lao động trong giai đoạn năm 2019 - 01/3/2021 (có xác nhận giữa Công
ty và người lao động, gửi bản sao cho BKS Công ty).
- Bố trí nghỉ bù những ngày chưa nghỉ phép năm 2019 - 01/3/2021 cho 147 người
lao động theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động (có xác nhận giữa Công ty và
người lao động, gửi bản sao cho BKS Công ty).
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2022
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:
TT
Nội dung kiểm soát
Thời gian Thực hiện
dự kiến
1 Đợt 1: Thẩm tra Báo cáo tài chính (BCTC) cho
3/2022
Thành
năm kết thúc ngày 31/12/2021
viên BKS
1.1 Soát xét BCTC năm 2021 theo chuẩn mực.
1.2 Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021.
1.3 Kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu, hợp đồng và
thực hiện hợp đồng năm 2021.
2 Đợt 2: Kiểm soát Quý 1/2022
4/2022
Thành
viên BKS
2.1 Soát xét BCTC Quý 1/2022 theo chuẩn mực
2.2 Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết
ĐHĐCĐ năm 2022.
2.3 Rà soát tính phù hợp pháp luật của các QCQLNB
trong Công ty.
2.4 Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của nhà nước
trong công tác mua sắm, quản lý và sử dụng nhiên
liệu.
3 Đợt 3: Kiểm soát Quý 2/2022
7/2022
Thành
viên BKS
3.1 Soát xét BCTC Quý 1/2022 theo chuẩn mực.
3.2 Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết
ĐHĐCĐ năm 2022.
3.3 Rà soát tính phù hợp pháp luật của các QCQLNB
-
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3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
5

III.

trong Công ty.
Kiểm tra việc tuân thủ quy định và thực hiện các
chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
Kiểm tra công tác sửa chữa tài sản cố định của
Công ty.
Đợt 4: Kiểm soát Quý 3/2022
Soát xét BCTC Quý 1/2022 theo chuẩn mực.
Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết
ĐHĐCĐ năm 2022.
Rà soát tính phù hợp pháp luật của các QCQLNB
trong Công ty.
Kiểm tra việc tuân thủ quy định trong công tác
mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản
xuất điện.
Giám sát, đánh giá HĐQT, Tổng Giám đốc,
NĐDPV trong việc thực hiện các quyền và nghĩa
vụ của Tổng công ty.
Giám sát tổ chức thực hiện các dự án đầu tư.
Tổng kết báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
kiểm soát năm 2022 và kế hoạch triển khai thực
hiện công tác kiểm soát năm 2023 của BKS
Công ty: Lập báo cáo gửi các cổ đông của Công
ty.

10/2022

Thành
viên BKS

12/2022

Trưởng
BKS

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022
BKS kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa
chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
Trên đây là toàn bộ các ý kiến báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm
2021 và kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2022. BKS xin báo cáo ĐHĐCĐ thường
niên Công ty.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban TGĐ Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Ngô Nguyên Đồng
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